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shrIramaNalaharI

ரமணலஹ

॥ நேமா ப⁴க³வேத மேத ரமய ॥
யேதா ஜnhமாth³யshய phரப⁴வதி ச ய:டநிலேயா
iµதா³ யnhமாஹாthmhயmh phரணிக³த³தி நிthயmh திக³ண: ।
ஶிவmh ஶுth³த⁴mh ஶாnhதmh நிரவதி⁴ஸுக²mh ஸthயமமலmh
பரmh வnhேத³ऽஹmh தthகிமபி ரமkh²யmh சிதிமஹ:॥ 1॥
மேதா ’thபth³ேமாஸாவணகி³ராேஜாऽகி²ல⁴ேவா
யத³nhதைசதnhயmh ததி³ஹ ரமே த³ணக³த: ।
ஸதாmh ஸrhேவஷாmh ேயா ’தி³ ரமேத shவாthமகலயா
நமshதshைம ⁴mhேந ’த³யரமயாநவரதmh ॥ 2॥
ஜட³mh ேத³ஹmh நயth³க⁴டபடநிப⁴mh சிth³விரதmh
தேதா நாஹmh தth³யnhந  ப⁴வதி ஸுphெதௗ phரதிதி³நmh ।
அத: ேகாऽஹmh தththவmh thவிதி வரதி⁴யாnhேவதவத:
ஸத: ேஸாऽஹmhஸsh²rhதிrh’த³ணகி³ெரௗ பா⁴தி ரமண:॥ 3॥
மந:ஸŋhகlhேபாऽயmh th⁴வநமேயா th³’யநிசேயா
மைமேத ஸŋhகlhபா இதி ஶிததி⁴யாऽऽேலாkhய ஸததmh ।
அஹmh ேகா ேவthயnhதrh’தி³ நிஜவிமrhேஶ பணேத
சிதா³நnhத:³ ேஸாऽஹmh sh²ரதி ப⁴க³வாmhshதthர ரமண:॥ 4॥
ஜராth³rhvhராதாऽऽலவிஷமஸmhஸாரஜலேத⁴-
shthதா⁴தphதாவாnhநரmh’க³க²கா³th³யாnhகணயா ।
ஸiµth³த⁴rhmh ேஶாசலதடநிவா கேக³
ஸதா³நnhத:³th³ேதா⁴ ஜயதி ரமkh²ய:ஸ ப⁴க³வாnh ॥ 5॥
அmhஸாth³தா⁴nhதphரணிதத³யாத⁴rhமஸஜாmh
யதீநாmh ெபௗ³th³தா⁴நாmh நத³ஶவலாக²Nhட³மதிநாmh ।
யிஶூபth³ப⁴khதாநாmh தத³iν ரமேணஶாந ப⁴க³வnh
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ேநாऽ thவmh ³th³த: ◌⁴ khரமஶ இஹ ஶாமர ॥ 6॥
ராநth◌⁴ேயthஹ ஜக³தி ேமாஹmhமத³³ேரா:
ஸமாக³chச²nhதீநாmh ஶதமநேஸshலாமவிதி⁴த: ।
phரஜாநாmh ஸmhphராphயmh ய³த பரமmh ைத³வiµதி³தmh
²தா³சாலாஹshthவmh ரமணப⁴க³வnhnhேயாமதiνமnh ॥ 7॥
பதா³rhதா²ேச ெகௗ³தமiµநிவர: ேஷாட³ஶதயா
கத³shஸphைதேவthயவத³த³த²ைவேஶக ’: ।
பதா³rhதா²நாேமஷாmh th³ணவிkh’தாநாமiΝ⁴வாmh
பரmh பாரmh ph³ரமmhshthவம ரமேஶஷரமண ॥ 8॥
அநாதீ³ phேராkhெதௗ  phரkh’திெஷௗ விவஜநெகௗ
யேயாrhேப⁴த³jhஞாநாth³ப⁴வதி மiνேஜா iµkhதஷ: ।
இத³mh ஸாŋhkh²யmh jhஞாநmh ஸமகத²யதா³ெதௗ³ கபில-

shthவேமைவதthதththவmh பரமம ைகவlhயரமண ॥ 9॥
அph◌⁴ராnhதீரjhjhவாmh ரஜததி⁴ஷ ஶுkhதிடேக
தைத²வmh சிth³ேப நிரவதி⁴ஸுேக²விவகலநா ।
இதீத³mh யthதththவmh பரமஸுக²த³mh ஶாŋhகரமேத
தத³th³ைவதmh தா⁴ம thவம ப⁴க³வthபாத³ ரமண ॥ 10॥
ஜக³th³ரŋhேக³ சிthேர லதபடமாlhயாதி³லேத
நடாshthேவேத ஸrhேவ shத²லஜலக²கா:³ phராணிநிவஹா: ।
மஹாமாயாऽஜா யா சபலசபலா ைஸவ ஸுந ।
மஹாஸூthராசாrhேயா ரமண ஸகலmh thவmh ph◌⁴ரமய ॥ 11॥
thவமkh³நிshthவmh ேஸாமshthவம பவநshthவmh ஜலம
thவமrhகshthவmh ph’th²வீ வியத³பி மஹthதாரகக³ண: ।
ததா²விேவ ேத³வாshthவம வணshthவmh ஸுரபதி-
rhயேமா th³ேராऽ thவmh ரமண த⁴நேதா³ கீ³Shபதிர ॥ 12॥
ஜக³thshரShடா ph³ரமா ப⁴வ ப⁴க³வnh sh’Shஸமேய
ஜக³ththராதா விShiΝshthவம கில விவmhப⁴ரவ: ।
மஹாேத³ேவாऽ thவmh நிகி²லப⁴வஸmhஹாரவிப⁴வ-

shthரேயாऽphேயேத ேத³வாshதவ ரமண லாவிலதா:॥ 13॥
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ஶிவshthவmh ைஶவாநாmh ஹர iµnhதா³ŋhகி⁴ஸு’தா³mh
ப⁴வாநீ ஶாkhதாநாmh க³ணபப⁴ஜகாநாmh க³ணபதி: ।
ரவிshthவmh ெஸௗராம ஹுதவஹshthவmh  யஜதாmh
th³விஜாநாmh ஸாவிth வத³ ரமண கிmh கிmh ந ப⁴வ ॥ 14॥
மணிth³வீேப நீேபாபவநக³தசிnhதாமணிkh³’ேஹ
ஸமாநா பாஶாŋhஶ வரப⁴யாேபாஹந⁴ஜா ।
thேணthரா ரkhதாபா⁴ ஶஶத⁴ரகிடாऽலkh’பா
shதாshயா கிmh ந thவmh ரமண ⁴வநாதீ⁴வரவ: ◌⁴ ॥ 15॥
பிதா பாதா ேநதா thவம விஷேம ஸாத⁴நபேத²
phரேபா⁴ மாதாऽ thவmh யiνபமத³யாrhதிரமலா ।
³shthவmh ேசாth³த⁴rhதா ஸுக²ரத ஸmhஸாரஜலேத⁴-
shthேபா பா⁴ thவmh ரமணப⁴க³வmhshேத பத³ஜுஷாmh ॥ 16॥
iµiµூmh மாnhயா thவம ப⁴க³வnhiµkhதிலதிகா
ஸுேக²ch²நாmh nh’mh thவம ஸுக²ேஸாபாநபத³வீ ।
மகா²ஸkhதாநாmh thவmh ய விvh’தைவதாநகவிதி⁴-
shதேபாநிShடா²நாmh thவmh ரமண மத:th³தி⁴மமா ॥ 17॥
நிராகாேராऽபி thவmh ப⁴வ விவிதா⁴காரவிப⁴வ-

shthவமth³ைவதீ th³ைவதீ நiν லஸ விவாthமகதiν: ।
thவேமேகாऽேநகாthமா sh²ர நிகி²லாகாரசிர:
phரகாேஶாऽth³’யச thவம ரமசாrhய ப⁴க³வnh ॥ 18॥
விராட³kh³நிrhவிவshthவம மஹஸா ஜாkh³ரதி ததா²
ரNhயாnhத:shவphேந ப⁴வ பவநshைதஜஸ இதி ।
ஸுஷுphதாவீஶshthவmh தி³நகரதiν: phராjhஞ உதி³த-
shேய தா⁴mhநி thவmh ரமண ’த³ேய ேயாதி பத³mh ॥ 19॥
மேநா ந thவmh ³th³தி⁴rhந ப⁴வ தயா ேநnhth³யக³ண-

shthவஹŋhகாேரா ந thவmh phரkh’திர ந thவmh ந விkh’தி: ।
அவிth³யாऽநாதி³shthவmh ந ப⁴வ ந th³’kh³th³’யநிசய-
சிதா³நnhத:³ஸthயmh thவம பரமmh ph³ரமரமண ॥ 20॥
வShேடா²ைநவ thவmh ப⁴வ ந ததா² ெகௗ³தமiµநி-
rhப⁴ரth³வாேஜாऽthshthவmh ந  ப³ஹுமத: ெகௗஶிக உத ।
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ந வா மாசshthவmh ஸுப⁴க³ஜமத³kh³நிshthவமபி ேநா
மஹ:ஸphதrhமயி ரமண ேலாேகாthதரம ॥ 21॥
கேலrhேதா³ஷாnhநாநாகஷமதிபாஷNhட³கேத
வித⁴rhேமऽshnhவிேவ பிப³தி தவ வாkhயாmh’தகnh ।
ஜெநௗக: ◌⁴ ஸrhேவாऽபி ரவணப³லதshth’phதிமயேத
phரபா⁴வ:ஸmhrhணshதவ ரமண ஜாக³rhதி ஜக³தி ॥ 22॥
அேஹா த⁴nhேயயmh ேத ஜநநவஶேதா பா⁴ரதம
யவாசீ தி³kh³த⁴nhயா தவ பத³ஸேராஜாŋhகநவஶாth ।
ஶிவாகாேரா த⁴nhயshthவணகி³thŋhக³ஶிக²ேரா
மஹrhேஷ யthர thவmh விஹர ஸதாமாphத ரமண ॥ 23॥
ஸுரா:th³தா:◌⁴ ஸாth◌⁴யா யமநியமkhதா:ஸுதபஸ:

ஸுரrhph³ரமrhphரph◌⁴’தய உதாnhேய ச யந: ।
iµஹூrhேத ph³ராேம  திம⁴ரநாநாshதிபரா:
நமnhதி thவாmh ph³ரமnh ரமண கrhணஜலேத⁴ ॥ 24॥
sh²ரchசா²nhதிjhேயாthshநாதஶிவைகலாஸமமா
லஸthைகவlhயஹதஹைவNhட²க³மா ।
விராைக³சrhயாபா⁴ஸுவிதஸுதா⁴ஸாக³ரயஶா:
kh’பாph³ேத: ◌⁴ ேஶாth³ெரௗ ஜயதி ரமணshயாரமவர:॥ 25॥
கேபாேல வாேம shவmh கரகமலமாதா⁴ய விமேல
ஶயாநேசாthதாநmh திஜக³தேநthராph³ஜக³ள: ।
’:ஶாnhத: ேஸாऽஹmhsh²ரணபரமாநnhத³iµதி³த:
ஶிவ: rhண:ஸா ஜயதி ரமண: ேஶாணகடேக ॥ 26॥
shதmh வkhthேர ஶுph◌⁴ரmh கரகமலiµth³ரா ஸுக²க
shவபா⁴வshெதௗ² பாெதௗ³ நிஜஸஹஜபா⁴வshதி²தமநா: ।
வஸாந: ெகௗபீநmh த⁴வளமவ⁴தாகி²லதமா:
பராthமா ேஶாth³ெரௗ ரமணப⁴க³வாnhபா⁴தி ப⁴ய’th ॥ 27॥
கடாேபshேத ஹரதி ’த³யth◌⁴வாnhதமகி²லmh
த³யாth³’Sh: rh phரகடயதி விjhஞாநரmh ।
த³தா³தீஷth³தா⁴shயmh phரணதமiνஜாயாthமபத³வீ-
மேமயshேத த⁴nhேயா ரமணமமா வாக³விஷய:॥ 28॥
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ரகாேராऽkh³நிrhph³ரமnh த³ஹதி ஸஹஸா ஸசிதமலmh
மகாரசnhth³ேராऽயmh ஹரதி தபநmh சதி ஸுதா⁴mh ।
ணகாரசாrhேகா ஹnhthயல⁴ நிபி³டா³jhஞாநதிரmh
வி⁴திshthவnhநாmhேநா ஜயதி ரமேணஶாந ஜக³தி ॥ 29॥
ஸiµth³த⁴rhmh ேலாகாnhகமலஹதாmhshதphத’த³யாnh
ஸுராmh ேஸநாநீ:ஸத³யமவதீrhணshthவம⁴நா ।
அேவய phரthயmh ரமணப⁴க³வmhshthவாமiνஜெகௗ³

கவி: கNhேட²காvhேயா க³ணபதிiµநிshஸூதிலக:॥ 30॥
phரஸாதா³thஸmhphராrhth²யாத³பி ஸுரவேரph◌⁴யshதவ kh’பாmh
பரmh மththவா சி²ththவா th’ணவ நிஜாjhஞாநநிக³ட³mh ।
விநிth³ரசிth³ேப நிரவதி⁴ஸுேக² மjhஜதி ஸுதீ: ◌⁴
ஸ Nhயாநாmh மnhேய ரமண பம: பர³ேரா ॥ 31॥
அஸாேர ஸmhஸாேர விஷயmh’க³th’Shph◌⁴ரததீ⁴-
சரnhநாநாேயாெநௗ phரப³லதரஸthகrhமவஶத: ।
இதா³நீmh ஸmhphராphதசரணகமலmh ேத ப⁴யஹரmh
மஹrhேஷ ph³ரமrhேஷ ரமணப⁴க³வshthவmh  ஶரணmh ॥ 32॥
ப²லாஸkhத:rhவnhவிவித⁴மநிஶmh கrhம ப³ஹுதா⁴
ph◌⁴ரமnhநாநாதீrhத²mh ⁴வி ப³த பட²சா²shthரநிகரmh ।
அஶாnhத:ஸrhவthராவிதி³தநிஜேபாऽஹம⁴நா
ஶரNhயmh phராphதshthவாmh ரமணப⁴க³வmhshthவmh  ஶரணmh ॥ 33॥
ஜபnhநாநாமnhthராnhthshதவமபி ஸுராmh விரசயnh
க²nhயnhthராmhshதாnhthரmh மதமபி விஶnhைவதி³கiµத ।
shவபாjhஞாேநந phரப³லதமஸாchசா²தி³தமதி-
shthவயாபா⁴ஸாmh தா⁴mhநா ஸத³யமவேலாkhேயாऽஹம⁴நா ॥ 34॥
மஹாேமாேஹநாேஹா விஷமவிஷயாேநவ ப⁴ஜத:
shவதththவாவshதா²நmh thயஜத உத³ேய ³rhலப⁴தமmh ।
விஹாயாnhதrhth³’Shmh ப³ரவிரதmh தா⁴வத இஹ
phரேபா⁴ nhதvhயmh ேம ரமண சபலshயாபசதmh ॥ 35॥
thரயீ jhஞாநmh ேயாக³shthவிதி விதி³தமாrhக³thரயபரா
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யேத²chச²mh க³chச²nh shவசிமiνsh’thயாthர மiνஜா: ।
அஹmh  thவthபாதா³mh³ஜஶரணதீ³ாவிமலதீ⁴-
rhஜக³thஸrhவmh ேலாேக ரமணப⁴க³வnhshவphநஸth³’ஶmh ॥ 36॥
பத:²ஸrhவாnhthவா ph◌⁴ரமணபதphத:ரமத:
phரபnhேநாऽஹmh ப⁴khத: பத³ஸரஜmh ேத யப⁴யத³mh ।
ஶரNhய:ஶkhேதா மாmh ரமணப⁴க³வnhேநாth³த⁴ர ேச-
ththவத³nhயmh கmh ேலாேக ஶரணம⁴நா யா கத²ய ॥ 37॥
நிப³th³த⁴mh ’th³kh³ரnhதி²mh மம ஸபதி³ஸmhேப⁴த³ய விேபா⁴
ஸமshதmh ஸசி²nhதி⁴ thவமத² ப⁴க³வnh ஸmhஶயமபி ।
யmh th³ராkhஸrhவாணி phரணய மம கrhமாணி த³யயா
பரmh thவmh shவாthமாநmh phரத²ய ரமேணஶாந ’த³ேய ॥ 38॥
thவமாthமா விேவஷாmh ’த³யஹேர பா⁴ விமல:

பராthமmhshேத தி³vhயmh பத³ஸரஜth³வnhth³வம⁴நா ।
phரபnhேநாऽsh ph³ரமnh ³ரமண மாmh ஶாதி⁴ kh’பயா
யதா²ஹmh க³chேச²யmh ப⁴வஜலதி⁴பாரmh தவ பத³mh ॥ 39॥
அஹmh ைத³nhயாகா³ரshthவம விப⁴வாநாmh ஜநந⁴-
rhமஹாேடா⁴ऽஹmh thவmh ய நிகி²லவிjhஞாநநிலய: ।
பிபாஸாராnhேதாऽஹmh thவம ஶிவபீஷலஹ
³shthவmh ஶிShேயாऽஹmh ரமணப⁴க³வnhபா த³யயா ॥ 40॥
கராேல mhஹாshேய யதி³ பததி ஹா phராணிநிகர:
phரணShேடா நிrhேவா ப⁴வதி விகலச phரkh’தித: ।
தவாசாrhயshையவmh யமலகth³’Shகலயா
ப⁴ேவnhநShேடா ேவா ⁴வி ரமண மnhேயऽth³⁴தத³mh ॥ 41॥
iµiµுrhjhஞாஸுrhய இஹ மiνஜ: rhவஸுkh’ைத:
வபாேகா ேகா³Nhேடா³ யவநலேஜா வா ப⁴வ கிmh ।
ஸ யாதி thவth³வkhthரphரஸர³பேத³ஶாthமஸுத⁴யா
பரmh mh’thேயா: பாரmh ரமண தவ ஸாmhயmh ச ப⁴ஜதி ॥ 42॥
ஸபா⁴Shயmh th³தா⁴nhதmh தவ மதஸth³த³rhஶநக³தmh
’தா³ பாயmh பாயmh ரமணப⁴க³வnh பNh³தக³ண: ।
phர’Shடshth’phதாthமா ப⁴வதி க³தஸnhேத³ஹதிேரா

6 sanskritdocuments.org



ரமணலஹ

ந கshைம thவth³வாணீ தி³ஶதி ஶிவைகவlhயபத³வீmh ॥ 43॥
ேதாऽயmh ஸmhஸார: phரப⁴வதி ேதாऽjhஞாநதிரmh
ேதா ேவஶாெநௗ ப⁴வதி கத²மth³ைவததி⁴ஷ ।
shவதththவshய jhஞாேந கிஹ ³ஶிShயthவகத²நmh
சிதா³நnhதா³காேர ஜயதி ரமேண ப⁴க³வதி ॥ 44॥
அநிthேய ேலாேகऽshnhநஸுக²ப⁴ேதऽவாphய ஜநநmh
பரmh நிthயmh ஸthயmh ’த³யரமணmh ஶாவதஸுக²mh ।
ப⁴வnhதmh phராphதா ேய ரமணப⁴க³வnh Nhயஷா:
kh’தாrhத²thவmh ேதஷாmh கத²வ கவீnhth³ர: கத²ய ॥ 45॥
விதி³thவா யmh ேத³வmh தரதி ⁴வி mh’thmh தiνத⁴ேரா
யேதா நாnhய: பnhதா²இதி ப⁴ணதி iµkhthைய திரபி ।
thவேமவாயmh ேத³ேவா ’த³யரமண:ஸrhவஜக³தாmh
மஹாthமnhthஸmhjhேய ஜக³தி மமா ேத விஜயேத ॥ 46॥
விநா shவாthமjhஞாநmh khவசந மiνஜ: ேகாऽபி விமலாmh
கதா³சிth³யாthrhvhயாmh கத²மபி ந நிrhவாணபத³வீmh ।
இதி jhஞாநjhேயாதி: phரகதவேதா பா⁴ரத⁴வி
phரபா⁴ ேத ph³ரமாNhேட³ ரமண லஸதீஶாநயஶஸா ॥ 47॥
அஹmh ph³ரமாshதி தி’தி³வசshதththவம ேச-
thயயmh யாthமா ph³ரேமthயபி க³தி³தthத²mh யத³மலmh ।
சிதா³நnhத:³ஸthயmh தத³ ரமண ph³ரம பரமmh
யஹmh thவmh thவmh சாஹmh நiν ரமண நாநாshதி கிஹ ॥ 48॥
பரmh ph³ரமாநnhத³mh விமலமநக⁴mh ஶாவதமஜmh
ஶிவmh rhணmh ஶாnhதmh பரமஶுப⁴பmh யபி⁴நவmh ।
phரபசாதீதmh ஶmh th³ணரதmh நிthயiµதி³தmh
மஹrhmh வnhேத³ரமணப⁴க³வnhதmh ’தி³iµதா³॥ 49॥
நமshேத rhய th⁴வநமயாயாகி²லவிேத³
நமshேத நிthயாய phரkh’திரதாயாthமமஹேஸ ।
நமshேத ஶுth³தா⁴ய phரணதஜநநாதா²ய விப⁴ேவ
நமshேத ⁴mhேந ரமண³ரேவ ப⁴க³வேத ॥ 50॥
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நேமா மயmh கrhthேர நிகி²ல⁴வநாதா⁴ரவேஷ
நேமா மயmh jhஞாthேர வநமயபாய கவேய ।
iνேமா மயmh தா⁴thேர நக³வரநிவாஸாய iµநேய
நேமா மயmh ப⁴rhthேர ’த³யரமேயஹ ஸததmh ॥ 51॥
விேஶஷாrhதா²லkh◌⁴வீ “நரபதிmh’ேக³nhth³ேரண” ப⁴ணிதா
நாநா shவாthமாநmh ரமணலஹயmh விஜயேத ।
அேநந shேதாthேரண shமரதி ரமணmh ய:ஶுப⁴மதி:
phரஸாத³shதshயாshய phரவஹதி பரshயாகி²ல³ேரா:॥ 52॥
இதி நேரnhth³ரேகஸஶrhமphரணீதா ரமணலஹ ॥
ரமrhபணமsh ॥

Encoded and proofread by Sunder Hattangadi sunderh hotmail.com

shrIramaNalaharI

pdf was typeset on January 6, 2018

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

8 sanskritdocuments.org


	 shrIramaNalaharI 
	 ஶ்ரீரமணலஹரீ 
	Sanskrit Document Information
	Sanskrit Document Text
	Document Credits



